Prokkelen met scholen
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‘Je kunt bij sommige kinderen aan de buitenkant helemaal
niet zien dat ze anders zijn. Dat wist ik niet.’

Het onderwijs is een uitstekende plek om al
op jonge leeftijd begrip van en kennis over
mensen met een verstandelijke beperking te
bewerkstelligen. Dat kan zowel met basisscholen
als in het voortgezet (beroeps)onderwijs.

Prokkelen met scholen
Scholen voor speciaal onderwijs en reguliere scholen hebben
bijna nooit onderling contact. Vreemd, want ze geven vaak
dezelfde vakken. Denk maar aan tekenen of gym. Dat kunnen
ze ook samen doen. Want kinderen vinden dezelfde dingen
leuk, of ze nu een verstandelijke beperking hebben of niet.
Ze accepteren eerder ‘onvolkomenheden’ dan volwassenen, zijn
nog minder kritisch en vaak spontaner. En door samen dingen
te doen, ontdekken kinderen hun overeenkomsten.

Wat kan een school doen?

Redenen voor scholen om mee te prokkelen

•

•

Een gezamenlijke activiteit uitvoeren met een school voor
speciaal onderwijs.

Een Prokkel stimuleert maatschappelijke betrokkenheid en
brengt kinderen of jongeren in aanraking met vrijwilligerswerk.

•

•

Een Prokkel vermindert vooroordelen en helpt leerlingen om
een verstandelijke beperking ‘gewoon’ te vinden.

De leerlingen het initiatief laten nemen en zelf een Prokkel
laten bedenken om uit te voeren samen met kinderen met een
verstandelijke beperking.

•

Een Prokkel brengt leerlingen op een bijzondere manier in
contact met mensen die anders zijn.

•

•

Een Prokkel is een activiteit waaraan de hele klas kan meewerken.

Een Prokkel inpassen in het lespakket. Prokkelen past goed bij
de zorgopleidingen en de opleidingen voor sociale beroepen.
Maar ook bij minder vanzelfsprekende beroepsopleidingen.
Zo kunnen leerlingen techniek een klus-Prokkel opzetten of
leerlingen drama een toneel-Prokkel.

•

Een Prokkel geeft leerlingen de kans om nieuwe vaardigheden
te leren.

•

Bekijk ook de Roze Prokkelkaarten in het DoeBoek voor meer
inspirerende samenwerkingsideeën.

•

Een Prokkel past goed bij het competentiegericht leren omdat
leerlingen het hele proces doorlopen, van bedenken tot
organiseren en uitvoeren.

•

Een Prokkel kan een mooie maatschappelijke stage zijn voor
leerlingen in het voorgezet onderwijs.

•

Prokkelen is leuk!

Een Prokkel kan de aanzet zijn voor doorlopende samenwerking
of activiteiten. Scholen kunnen bijvoorbeeld met Kerst en Pasen
gezamenlijke vieringen houden of samen lessen geven. Of de
school voor speciaal onderwijs kan een lespakket maken voor
kinderen van de reguliere school over hoe het is om een verstandelijke beperking te hebben.

